
Az Egyház másik tevékenységi területe éppen a fejlődés dinamíkájából
adódik. A változás konfliktusokat szül, A permanens dinamika lét konfliktu
8C1k állandósulásával jár. Egyre újra feltöltődik a társadalom gazdagságából és
a közéletből kiszorult nyomorultak tábora. A nyomorgók tömeget egy helyütt
a faji diszkrimináció áldozatai, másutt munkanélkülíek, ismét másutt a sok
gyermekes családok képezik. Azátal,akuló viszonyok között a nehézkesebb
közigazgatási szervezet nem képes megfelelő gyorsasággal reagálni az új je
lenségekre, noha két vonatkozásban is kellene. Napról napra gondoskodni kel
lene azokról, akikről senki sem gondoskodik, de ez az egyszerűbb feladat, ez
csak karitátív munka. Emellett mánden nap újra fel kellene venni a harcot
az anyagi és társadalmi nyomor Iorrásarval, fel kellene fedni azokat, mez
sellene oldani a konfliktusokat. Ha előbb egy jól ezervezett jóléti intézményre
volt szükség a nyomorgók felkarolására, ezekhez a feladatokhoz emberfeletti
~nergia, kezdeményezőkészség és óriási áttekintés kell, de szinte intézmény,
vagy legalább is szer-vezet nélkül, hiszen ez a tevékenység nem szorítható
be egy hivatali rendszabályzatba vagy egy iroda négy fala közé. A nehézségek
nagyságrendjét mutatja, hogy a probíémák megoldása késik, sőt sokszor
semmi kilátás sincs rá. "Szegények mindig lesznek veletek" (Jn 12, 8) - jut
eszűnkbe.

Az Egyház kétféleképpen is válaszolhat erre a kihívásra. Vallási síkon;
mirrt a társadalom Ielkiismerete, és társadalmi síkon: mínt a problémák fá
radhatatlan tudatosítója, az. emberi méltóság és a fejlődés előharcosa. "Szük
ség esetéri az Egyház maga lis létesíthet a korviszonyoknak és a helyi körül
ményüknek megfelelő intézményeket míndenkí seolgálatára. Sőt, köteles ilye
neket létesíteni ..." (Az Egyház a mai világban. 42. pont.) Ezt a feladatot
magáénak vallja az Egyház és sok jelből láthatjuk, hogy a kívülállók is ezt
várják tőle. Hogy magyarázhatnánk másképpen Hochhuth irodalmilag oly
gyenge drámája, A helytartó körüli vitát?

Az Egyház kezdi felismerrii, milyen óriási terhek és feladartok [hárulnak
rá. Felelőssége azonban hatalmas, SŐlt végtelen távlatokat is nyit, A régi funk
ciók elvesztése egyáltalán nem szerepéneik csökkenését, csupán a világ átfor
málódását bizonyítja.

A változások szele még nem ért el míndenhová, A régi strukturák - a
ezervezetek örök törvénye .szerint - ragaszkodnak önnön létükhöz. tevé
kenységükhöz. A dilemma ott jelentkezik, hogy a megazokout formák kon
zerválása csak a társadalmi miliö fejlődésének megakadályozásával érhető

el. Az pedig hosszabb távori nemcsak kilátástalan vállalkozás, de ismét szem
bekerül az Egyház természetével és érdekeivel, ami nem más, minrt a fejlődés

előbbrevitele. Azt már emliteni is alig érdemes, hogy minden ilyen kísérlet
e1idegeníti az Egyháztól a társadalmi élet sodrának természetes tempóját á,t
vevő tömegeket,

Kicsit élesebben tehát úgy fogalmazhatunk, hogy az Egyháznak és vallás
nak - mint társadalmi szervezetnek és intézménynek - nem marad más
választása, mánt átvenni a világ mítosztalanításának feladatát és vállalni a
javaslattevő szerepét. A funkciók fel- (vagy el-) nem ismerésének következ
ménye, hogy sokan, nagyon sokan elfordulnak a vallástól. Ez az elvállásta
lanódás mindaddIig zajlik, amíg a vallás és az Egyház nem vállalja el a dina
mikus társadalom következményeinek megfelelő, az új világba beilleszkedő

és azt kiegészítő cselekvésformákat.

A boldogsághoz vwo út csendes, nem halacl zajos kiáltozás közepette, hanem
belülről, a szívből ....

Paracelsus
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